
05 مناسبات

ــد العدوان  ــاء ض ــة منظمات نس رئيس
األخت سماح الكبيس استهلت الحديث 

معنا بقولها: 
ــيد عبدامللك  ــد الثورة الس ــارك لقائ نب
ــول ذكرى املولد  ــن الحوثي  بحل بدرالدي
ــارك إلخوتنا  ــف ,  كما نب ــوي الرشي النب
املجاهدين واملرابطني يف جميع الجبهات 
ــرى الغالية ,  ونبارك  وامليادين هذه الذك
ــلم والعزيز   ــي املس ــعبنا اليمن ايضا لش
وألمتنا اإلسالمية والعربية هذه املناسبة 

العزيزة والغالية عىل قلوبنا جميعا.
ــاء  ــل أهمية إحياء نس ــت : ال تق  وقال
ــد النبوي الرشيف يف  اليمن لذكرى املول
هذه السنة عن السنوات املاضية, بيد أن 
ــهدت تحوالت ومنعطفات  هذه السنة ش
ــاة ومواقف وقناعة  تاريخية هامة يف حي
ــس إيجابيا  ــي  تنعك ــرأة اليمنية والت امل
عىل مستوى الوعي والعمل عىل  تعزيز 
ارتباط املجتمع اليمني  واألرسة اليمنية  
بالترشيعات  وبالقيم وباملبادئ  الدينية 
ــول الله  ــرآن الكريم وبرس ــة بالق املرتبط
ــه . ومن أهم  ــه وعىل آل ــوات الله علي صل
ــام  إىل  ــادئ النفري الع ــم  واملب ــك القي تل
ــني  ــني واملنافق ــاد املحتل ــات وجه الجبه
ــة و رضورة   ــال التحالف والعمال ــن اذي م
ــزة وكرامة  وقيم املجتمع  الحفاظ عىل ع
ــراض  واملمتلكات  ــي  , وصون األع اليمن
ــي يهدد الغزاة واملحتلني بالنيل منها  الت
وتركيع إرادة وخيار  الحرية واالستقالل 

والصمود  لشعب اليمني .
اهتمام واسع 

ــن  جانب  ــيس إىل أنه وم ــارت الكب وأش
آخر  نلمس اهتماماً واسعاً ورائعاً لنساء 
ــد  النبوي  ــرى املول ــاء ذك ــن يف أحي اليم
ــد يف  املوال ــة  إقام ــالل  ــن خ ــف م الرشي
ــك الفعاليات الخاصة بهذه  املنازل وكذل
ــبة العزيزة   يف مختلف املديريات   املناس
ــاً  ــراً طيب ــرتك  أث ــك ي ــات ,وذل واملحافظ
ــة  ــن  راح ــاء  م ــوس النس ــناً يف نف وحس
ــكينة وطمأنينة تمكنهن من  ترسيخ  وس
معنى الصرب وتحمل  مصاعب وتحديات 
ــول  ــوة واقتداء برس ــاة اليومية أس الحي
ــوات الله  ــه  عليهم صل ــل بيت ــه وبأه الل
ــاء اليمن  ــاركة نس ــالمه .كما  أن مش وس
ــد النبوي الرشيف  ــاء ذكرى املول يف إحي
ــن  ــبعني م ــاحة الس ــاد يف س يف  االحتش
ــية   ــة والقدس ــن الروحاني ــه م ــام ل كل ع
ــاء حب  ــي إلحي ــا يكف ــة  م والخصوصي
ــعب اليمني  ــوس الش ــه يف نف ــول الل رس

ويف  استشعار مسؤولية  وجوب الحفاظ 
ــري  ــالة والنهج املحمدي والس عىل الرس
ــمها لنا  ــة التي رس ــة القرآني ــق الثقاف وف
ــول الله ومن بعده  الله تعاىل وقدمها رس

أولياء رسول الله من  أعالم الهدى .
األهمية 

وترى أن األهمية يف  إحياء نساء اليمن 
ــد النبوي الرشيف تتمثل يف وحدة  للمول
ــع أخيها  ــد الجهود م ــف ويف توحي املوق
ــه وعن   ــن الل ــن دي ــاع ع ــل يف الدف الرج
منهج رسول الله وتقديم اإلسالم والنهج 
ــذي قدمه القرآن  ــدي  الصحيح  ال املحم
الكريم,  والذي يتحرك بحركة الحياة, ال 
كما يقدمه أعداء الله وأعداء رسوله  من 
ــني الذين حرفوا دين الله  اليهود واملنافق
ــول الله  وابتدعوا البدع , وكذبوا عىل رس
ــبوا له الكثري من االحاديث والسنن  ونس
ــيطانية  الباطلة  , لتحقيق اهدافهم الش
ــيطرة عىل األمة وحرف   والخبيثة يف الس
ــون امة  ــليمة لتك ــن فطرتها الس األمة ع
ــت اقدامهم وهم من  ــة وذليلة تح خاضع

رضب الله يف قلوبهم  الذلة واملسكنة.
نور الله 

ــزي أكدت يف  ــة فايزة عيل الحم الكاتب
حديثها أن ذكرى املولد النبوي الرشيف 
ــلني سيدنا محمد  لخاتم االنبياء واملرس
ــليم وعىل آله  عليه أفضل الصالة والتس
ــرى مهمة نتزود  ــه املنتجبني، ذك وصحب
ــود فيها إىل  ــه وهدايته ونع ــور الل منها ن
ــب قلوبنا  ــا وقدوتنا وحبي ــولنا ونبين رس
ــل الصلوات  ــه افض ــد علي ــيدنا محم س

والتسليم.
ــون  اليماني ــن  : نح ــزي  ــت الحم وقال
مرتبطون برسول الله وأهل بيته ارتباطا 
ــا للمولد هو  ــخ واحياؤن ــرب التاري قويا ع
ــول الله  ــنا لرس تعبري عن حبنا وتقديس
الذي تعرض ويتعرض للتشويه املمنهج 
من قبل الثقافة  التكفريية لذلك نرى  ان 
ــف الحقائق كيف  هذا الزمن هو زمن كش
ــكه بالسنة ويهاجم  من كان يدعي تمس
ــي عليه أفضل  ــن يحتفلون بمولد النب م
ــه الطيبني  ــليم وعىل آل ــوات والتس الصل

الطاهرين.
استذكار الرسول  

ــرى إن إحياءنا لهذا اليوم هو تعبري  وت
ــة املهداة  ــي الرحم ــرح بمولد نب ــن الف ع
ــْلَناَك إِالَّ  ــا أَرَْس ــال تعاىل (َوَم ــني  ق للعامل
ــنَي) وقوله (ُقْل ِبَفْضِل الّلِه  رَْحَمًة لِّْلَعاَلِم

ا  مَّ ــَك َفْلَيْفرَُحواْ ُهَو َخْريٌ مِّ َوِبرَْحَمِتِه َفِبَذِل
ــلمون  ــتذكر املس ــه يس ــوَن). وفي َيْجَمُع
ــل الصالة  ــه عليه أفض ــول الل ــد رس مول
ــليم ويتناقلوا أخبار الرسول،  وأتم التس
ــه عن بقية  ــه التي ميزت ــه وأخالق فضائل
ــرآن الكريم يف  ــي خلدها الق ــق والت الخل
ــق عظيم)  ــك لعىل خل ــه تعاىل (وإن قول
ــم والتآلف فيما بيننا  والتواصل والرتاح
ــرياً بهذا  ــعد كث ــاء اليمن نس ــن نس ونح
اليوم العظيم ويسعد به األطفال واألبناء 
ــم خاتم  ــذي يعظ ــن موقفنا ال ــرياً ع تعب
االنبياء واملرسلني. ولهذا يستعد شعبنا 
اليمني العظيم إلحياء أعظم وأكرب مولد 
نبوي يف العالم فهو يطبق ويلتزم بالسري 
ــول الله والذين امنوا معه  عىل خطى رس
ــول  الذين كما قال الله تعاىل (محمد رس
ــار  ــىل الكف ــداء ع ــه اش ــن مع ــه والذي الل
ــهد  ــاء بينهم) والجبهات اليوم تش رحم
ــعبنا يجاهد كما جاهد مع  عىل ذلك فش

رسول الله وكان يف مقدمة جيوشه.
وختمت الحمزي حديثها معنا بالقول 
ــوات عليه  ــه صل ــول الل ــاج إىل رس : نحت
ــا ونحتاج  ــور حياتن ــه يف كل أم ــىل آل وع
ــجاعته  ــه وش ــه عفت ــه وطهارت إىل أخالق
ــدته عىل اليهود والنصارى  ورحمته وش

وأعداء الله وأعدائه.
أهم وسيلة : 

ــن الهيئة اإلعالمية ألنصار الله وفاء  م
ــال باملولد  ــت أن االحتف ــيس أوضح الكب
النبوي الرشيف من أهم وسائل التعرف 
واالرتباط بهذا النبي العظيم -صىل الله 
ــلم_، وأن نساء اليمن  عليه وعىل آله وس
ــوف ُيحيني هذا  ــات املاجدات س العظيم

ــف  ــوي الرشي ــد النب ــرى املول ــام ذك الع
ــوقا ،  ــا واعتزازا ، وش ــا يف كل عام حب كم
ــا وتمجيدا وفرحة بهذه الرحمة  وتقديس
ــاىل : {ُقْل ِبَفْضِل  املهداة للعاملني  قال تع
ــِه َفِبَذِلَك َفْلَيْفرَُحوا ُهَو َخْريٌ  الَلِّه َوِبرَْحَمِت

ا َيْجَمُعوَن} ِمَمّ
ــف ال يحتفلّن  ــائلة : كي وأضافت متس
ــن نارصوا  ــاء األنصار م ــّن بنات ونس وه
الرسول قديًما وحاًرضا ، فهن نساء يمن 
االيمان والحكمة الالتي وقفّن بكل شموخ 
ــام هذا  ــجاعة أم ــة وش ــود وتضحي وصم
ــعودي األمريكي الهمجي.  العدوان الس
ــه العظيمة يف  ــيحتفلّن باملولد ألهمت وس
ــهن وعالقتهن اإليمانية بالرسول  نفوس
ــنوية  ــة ايمانية س ــي محط ــم فه األعظ
ــول  ــاط بالرس ــي واالرتب ــاب الوع الكتس
حيث انها مناسبة جامعة لكل اليمنيني 
ــرم لتوحيدهم  ــول االك تحت مظلة الرس
تحت لوائه للتصدي لكل قوى الجربوت 

واالستكبار العاملي .
حبا للنبي 

ــول : نخرج يوم  ــيس بالق ــت الكب ومض
ــه-  ــإذن الل ــف -ب ــوي الرشي ــد النب املول
ــم  الكري ــولنا  لرس ــا  حبن ــن  ع ــري  للتعب
ــداء به ونرصة له  وإعالن الوالء له واالهت
ــننترص عىل  ــول الله س ــا للرس فبنرصتن
ــيطان وعىل هذا العدوان. فال  أولياء الش
ــنحتفل  ــف وال تخاذل وس ــن وال ضع وه
ــه  ــان لل ــزة اإليم ــز بع ــعب عزي ــا ش ألنن

ولرسوله وللمؤمنني.
ضيوف الرسول 

الناشطة الحقوقية وإحدى املنظمات 

لفعالية ذكرى املولد النبوي الرشيف أمة 
امللك الخاشب تقول من جانبها:

ــة باملولد  ــاط املرأة اليمني ــم يكن ارتب  ل
ــارع املائة فقط  النبوي من تاريخ مولد ش
كما يعتقد البعض ولكن ذلك املولد فقط 
ــي  ــني بالنب ــاط اليمني ــدى ارتب ــر م أظه

األعظم ومدى شوقهم الكبري له .
ــة أن ارتباط املرأة اليمنية  باملولد  مبين
معروف عرب التاريخ فأغلب نساء اليمن 
كن إذا أصابنت ضائقة أو هّم أو كانت لهن 
ــن يبادرن  ــد أوالده ــرض أح ــة أو م حاج
ــوات الله  ــد للنبي صل ــذر بإقامة مول للن
ــه املختلفة من  ــكل طقوس ــه ب ــه وآل علي
ــوم املولد  ــرى وهكذا كان ي ــة ألخ محافظ
ــاء  ــة بني النس ــبة اجتماعي ــرب مناس يعت
يتسابقن يف احيائها بلبس الجديد ويتم 
تقديم أنواع الحلويات مع القهوة اليمنية 
ــد النبوي  ــة بالقرش فأصبح املول املعروف
ــب  ــي أو غريه حس ــي أو التهام الصنعان
ــزءاً ال يتجزأ  ــة أصبح ج ــوس املنطق طق
من تاريخ البيت اليمني ومن ثقافة املرأة 
ــواء إلقامة  ــة وعندما تهيأت األج اليمني
ــة صنعاء،  ــط العاصم ــد كبري يف وس مول
ــد املهول ورأينا النساء  اليوم كان  الحش
ــن  ــكل قدراته ــرية وب ــورة كب ــن بص يعمل
ويصنعن الخبز والكعك لضيوف رسول 
ــدون من كل املحافظات  الله الذين يتواف
ــهرن  ــة النحل ويس ــن كخلي ــن يعمل فك
ــابقن  ــل وتس ــل أو كل ــدون مل ــايل ب اللي
ــذل ويف  ــل ويف الب ــور ويف العم يف الحض
االنفاق والدفع باألبناء واألزواج واإلخوة 
ــد  املول ــات  فعالي ــاء  احي يف  ــاركة  للمش
املقامة منذ أول ربيع وحتى نهايته يف كل 
ــهر املولد النبوي  وهذا عكس  عام من ش

ــي بالنبي األعظم  ــدى االرتباط الروح م
ــه ومعروف  ــه وعىل آل ــه علي ــوات الل صل
ــباقة   أيضا أن محافظة صعدة كانت الس
ــف عن احياء هذه  ــرب التاريخ ولم تتوق ع
املناسبة رغم الهجمة الرشسة التي أثرت 
عىل معظم املحافظات باستثناء صعدة 

مدينة العلم والعلماء ومعقل الزيدية  .
اإلنسانية والرحمة  

ــة أماني  ــول اإلعالمي ــا تق ــن جهته م
ــوي  النب ــد  املول ــرى  ذك ويف  ــه  أن ــر  عام
الرشيف الذي نحتفي به يف العام الرابع 
ــن وتحت قصف  ــىل اليم ــدوان ع من الع
ــى ورصاخ  ــني الجرح ــع أن ــرات وم الطائ
ــي اليمن  ــم تحي ــة حيلته ــى وقل الجوع
ــانية  بأجمعها مولد نبي الرحمة واإلنس
ــخص أن  ــىل كل ش ــب ع ــالق ويج واألخ
ــبة للمرأة  يحيي هذا اليوم الرشف بالنس
وأهمية احيائها لهذا اليوم املبارك تكمن 
ــال القادمة  ــة لألجي ــي مربي ــا ه يف كونه
ــتقوم بزرع حب هذا اإلنسان  وهي من س
ــتبني جيال  املقدس يف قلوب أطفالها وس
ــه عليه وعىل  ــوات الل ــق النبي صل يعش
ــبة  آله األطهار املنتجبني ويف هذه املناس

العظيمة .
ومضت عامر بالقول : ال ننىس أن نذكر 
ــوا الجوعى يف  كل من يقرأون بأن ال ينس
ــوا عن  ــدة وأن ال يتغافل ــة الحدي محافظ
موتهم جوعا فما كان النبي صوالت الله 
ــانية،  عليه وعىل آله إال نبي رحمة وإنس
ففي ذكرى مولده فلنتحل بأخالقه نحن 
ــه صلوات  ــول الل ــا ومازلنا أنصار رس كن

الله عليه وعىل آله األطهار .

ــاء اليمن إلحياء ذكرى املولد النبوي الرشيف عىل تستعد  نس
ــدة كل  ــليم.  حاش صاحبها أفضل الصالة وازكى التس
ــبة الجليلة ..  ــات لالحتفاء بهذه املناس ــات واإلمكاني ــات والجهوزي الطاق
ــطات والحقوقيات  ــائية الناش "الثورة" التقت بالعديد من القيادات النس

وخرجت بالحصيلة التالية : 
استطالع / أسماء البزاز

نساء اليمن .. جهود متواصلة استعدادًا  إلحياء نساء اليمن .. جهود متواصلة استعدادًا  إلحياء 
ذكرى املولد النبوي الشريف!ذكرى املولد النبوي الشريف!
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